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17.10.2013 A7-0282/609 

Predlog spremembe  609 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 95 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(95) Za lažjo dostopnost in boljšo 

preglednost informacij o možnostih 

financiranja in upravičencih projektov 

mora biti v vsaki državi članici na voljo 

ena spletna stran ali spletni portal z 

informacijami o operativnem programu, 

vključno s seznami dejavnosti, za katere se 

prejema podpora v okviru posameznega 

operativnega programa. Na podlagi teh 

informacij je treba širši javnosti in zlasti 

davkoplačevalcem v Uniji zagotoviti 

razumne, oprijemljive in dejanske 

informacije o načinu porabe sredstev Unije 

v okviru ESPR. Poleg tega mora biti cilj 

objave zadevnih podatkov nadaljnje 

obveščanje javnosti o možnosti vložitve 

zahtevka za sredstva Unije. Vendar se ob 
popolnem upoštevanju temeljne pravice 
do varstva podatkov in v skladu s sodbo 
Sodišča v združenih zadevah Schecke ne 
sme zahtevati objava imen fizičnih oseb. 

(95) Za lažjo dostopnost in boljšo 

preglednost informacij o možnostih 

financiranja in upravičencih projektov 

mora biti v vsaki državi članici na voljo 

ena spletna stran ali spletni portal z 

informacijami o operativnem programu, 

vključno s seznami dejavnosti, za katere se 

prejema podpora v okviru posameznega 

operativnega programa. Na podlagi teh 

informacij je treba širši javnosti in zlasti 

davkoplačevalcem v Uniji zagotoviti 

razumne, oprijemljive in dejanske 

informacije o načinu porabe sredstev Unije 

v okviru ESPR. Poleg tega mora biti cilj 

objave zadevnih podatkov nadaljnje 

obveščanje javnosti o možnosti vložitve 

zahtevka za sredstva Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe bi Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo zagotovil maksimalno 

finančno preglednost. Politiko bi uskladil z nedavno dogovorjenimi določbami o preglednosti 

skupne kmetijske politike, ki enako veljajo za pravne in fizične osebe. To je bilo dogovorjeno 

na podlagi javnega posvetovanja glede na odločbo Sodišča v zadevi Shecke. 



 

AM\1007168SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/610 

Predlog spremembe  610 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 12 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 Začasna ustavitev plačil 

 Če se zoper gospodarske subjekte uvede 
preiskava zaradi kršitve iz člena 12(1), se 
zadevnim gospodarskim subjektom 
ustavijo vsa plačila iz ESPR. Če se izkaže, 
da so gospodarski subjekti storili kršitev iz 
člena 12(1), se vloga zadevnih subjektov 
obravnava kot nedopustna. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Predlog spremembe  611 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 15 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Razpoložljiva sredstva za prevzem 

obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 

v okviru deljenega upravljanja znašajo 

5 520 000 000 EUR v trenutnih cenah v 

skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.  

1. Razpoložljiva sredstva za prevzem 

obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 

v okviru deljenega upravljanja znašajo 

5 520 000 000 EUR v trenutnih cenah v 

skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.  

2. Trajnostnemu razvoju ribištva, 

ribogojstva in ribiških območij iz 

poglavij I, II in III naslova V se dodeli 

4 535 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.  

2. Trajnostnemu razvoju ribištva, 

ribogojstva in ribiških območij iz 

poglavij I, II in III naslova V se dodeli 

največ 71,86 % sredstev iz odstavka 1.  

1. Razpoložljiva sredstva za prevzem 

obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 

v okviru deljenega upravljanja znašajo 

5 520 000 000 EUR v trenutnih cenah v 

skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.  

1. Razpoložljiva sredstva za prevzem 

obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 

v okviru deljenega upravljanja znašajo 

5 520 000 000 EUR v trenutnih cenah v 

skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.  

2. Trajnostnemu razvoju ribištva, 

ribogojstva in ribiških območij iz 

poglavij I, II in III naslova V se dodeli 

4 535 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.  

2. Trajnostnemu razvoju ribištva, 

ribogojstva in ribiških območij iz 

poglavij I, II in III naslova V se dodeli 

največ 71,86 % sredstev iz odstavka 1.  

5. Sredstva, dodeljena za nadomestilo za 

najbolj oddaljene regije iz poglavja V 

naslova V, letno ne presegajo:  

5. Sredstva, dodeljena za nadomestilo za 

najbolj oddaljene regije iz poglavja V 

naslova V, letno ne presegajo:  

– 4 300 000 EUR za Azore in Madeiro;  – 4.300.000 EUR za Azore in Madeiro;  

– 5 800 000 EUR za Kanarske otoke;  – 5.800.000 EUR za Kanarske otoke;  

5. Sredstva, dodeljena za nadomestilo za 

najbolj oddaljene regije iz poglavja V 

naslova V, letno ne presegajo:  

5. Sredstva, dodeljena za nadomestilo za 

najbolj oddaljene regije iz poglavja V 

naslova V, letno ne presegajo:  
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– 4 300 000 EUR za Azore in Madeiro;  – 4.300.000 EUR za Azore in Madeiro;  

Or. en 

Obrazložitev 

Te spremembe povečajo zneske, ki se lahko uporabijo za nadzor in izvrševanje ter za zbiranje 

podatkov, kot to zahtevajo številni regionalni svetovalni sveti. Uporabljajo se tudi odstotki, ki 

omogočajo vnos končnih številk, ko je znan skupni proračun ESPR. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Predlog spremembe  612 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 35 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) sodelovanje zainteresiranih strani pri 

oblikovanju in izvajanju ohranitvenih 

ukrepov v smislu členov 17 in 21 [uredbe o 

skupni ribiški politiki]. 

(b) sodelovanje zainteresiranih strani pri 

oblikovanju in izvajanju ohranitvenih 

ukrepov v smislu členov 17 in 21 [Uredbe 

o skupni ribiški politiki], tudi prek odborov 
za soupravljanje, ki združujejo več 
zainteresiranih strani. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Predlog spremembe  613 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 38 – odstavek 1 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) upravljanje, obnova in spremljanje 

območij NATURA 2000 v skladu z 

Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 

21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst ter Direktivo 2009/147/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 

živečih ptic, v skladu s prednostnimi okviri 

ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo 

Sveta 92/43/EGS; 

(d) upravljanje, obnova in spremljanje 

območij za obnovo ribjih staležev v skladu 
z [Uredbo o skupni ribiški politiki], 
zaščitenih morskih območij v zvezi z 
izvajanjem prostorskih varovalnih 
ukrepov iz člena 13(4) Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2008/56/ES in območij NATURA 2000 v 

skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 

21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst ter Direktivo 2009/147/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 

novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih 

ptic, v skladu s prednostnimi okviri 

ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo 

Sveta 92/43/EGS; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Predlog spremembe  614 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Priloga IV – točka 1 – odstavek 1 – alinea 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– ime upravičenca (le pravne osebe, brez 

fizičnih oseb),; 

– ime upravičenca; 

Or. en 

Obrazložitev 

Ločitev fizičnih oseb od pravnih pri objavi upravičencev je za plačilne agencije upravno 

breme. Maksimalna preglednost je upravno manj obremenjujoča kot delna preglednost. 

 

 


